
 
/ Ciclo de Conferências 
“Religiões Africanas,  
em África e na diáspora” 
março-maio de 2015, ISCTE-IUL  
 

«A invenção de um alfabeto profético: uma etnografia da 
criatividade religiosa Kongo», Ramon Sarró - School of 
Anthropology & Museum Ethnography, University of 
Oxford/ 19 Março, 18h00, sala 224, Ala Autónoma, 
ISCTE-IUL 

Resumo: 

Este trabalho resume uma longa pesquisa na RDC (República Democrática do Congo), 

Lisboa e Angola sobre o surgimento do alfabeto “Mandombe” e seu inventor, Wabeladio 

Payi, o qual, segundo as suas próprias palavras, o recebeu por inspiração divina de Simon 

Kimbangu. O alfabeto é hoje ampliamente utilizado por membros da Igreja Kimbanguista e 

não só. O nosso trabalho, baseado em anos de colaboração com o próprio Wabeladio Payi 

(que faleceu em 2013), consiste numa reflexão sobre o que seja a criatividade no contexto 

religioso, e a relação do mandombe com a tradição Kongo, por um lado, e com elementos 

universais (Deus e a geometria) por outro, e mostrará como alfabeto, arte, matemática e 

divinidade se encontram nesta invenção sui generi mas autenticamente “Kongo”. 

 

«Sociedades contra o Estado" na Senegâmbia?», Manuel 
Bivar Abrantes - Unicamp, Campinas, Brasil / 16 abril, 
18h00, sala 224, Ala Autónoma, ISCTE-IUL 

Resumo: 

Na região costeira da Senegâmbia a aldeia ou a confederação de aldeias parece ter sido a 

maior unidade política existente até o século XX. Nestas sociedades organizadas em classes 

de idade as posições de autoridade existiam, mas normalmente, os procedimentos de tomada 



de decisão eram feitos cara a cara e procurando o consenso, e as alianças entre grupos eram 

concretizadas com partilha de instituições religiosas ou reforçadas por casamentos entre 

grupos. Apesar de toda a região costeira ter sido habitada ao longo dos últimos séculos por 

sociedades descentralizadas a historiografia sobre a Senegâmbia tem dedicado maior atenção 

ao estudo de estruturas políticas de maior dimensão como os estados do Kaabu e Futa Jalon, 

situados no interior. Grandes variações locais, a quase total inexistência de fontes escritas 

anteriores ao colonialismo, e o fato das tradições orais nestas sociedades se ficarem muitas 

vezes por genealogias ou relatos de migração e serem secretas e fechadas, são talvez as causas 

do desprezo historiográfico pelas sociedades da costa. 

A formação de estados na África Ocidental tem sido ligada ao tráfico atlântico de escravos. 

A "tese do estado predatório" relaciona o aparecimento e manutenção de estados altamente 

militarizados, como o Oyo, Asante, Futa Jalon, Kaabu, e Segu, com o aumento da demanda 

de escravos após o desenvolvimento das plantações de açucar nas Índias Ocidentais. Os mais 

citados trabalhos historiográficos sobre a Senegâmbia têm apresentado o Kaabu e o Futa 

Jalon enquanto estados militarizados escravocratas. Contudo, a assumpção de que a maioria 

dos escravos que entravam no comércio atlântico proviria destes dois estados não parece ser 

baseada em dados empíricos. Um trabalho de Walter Hawthorne de 2010 mostra, através da 

compilação de dados dos escravos chegados ao Maranhão (para onde foram enviados grande 

parte dos escravos de Bissau e Cacheu na segunda metade do século XVIII), que a maioria 

dos escravos não provinham das jihads que se davam no interior, mas sim das regiões 

costeiras em volta dos portos de Bissau e Cacheu. Os escravos seriam obtidos pelas 

sociedades da costa através de razias, raptos e sentenças criminais, e vendidos directamente 

aos comerciantes europeus ou euro-africanos. 

Os dados apresentados por Hawthorne parecem pôr em causa a tese do estado predatório e 

lançar a questão de como teriam as sociedades costeiras ao longo de séculos se mantido 

igualitárias e com estruturas políticas descentralizadas enquanto participavam ativamente no 

comércio atlântico de escravos. 

Neste seminário, pretende-se discutir de que forma as reflexões de Pierre Clastres para a 

América do Sul e de James Scott para o Sudeste Asiático fazem sentido na Senegâmbia. 

Através de exemplos historiográficos apresentam-se uma série de crenças que permitiram 

simultaneamente o tráfico de pessoas e impediram de forma radical a acumulação económica 

por indivíduos e a privatização da terra. Com um estudo de caso recente entre jovens 



agricultores guineenses mostra-se como muitos destes mecanismos se mantiveram em acção 

até à atualidade. 

 

«Declinando a identidade no candomblé baiano: 
contaminação e sensibilidade como modalidades 
complementares da interdição», Francesca Bassi - 
Universidade Federal da Bahia / 14 maio, 18h00, sala 224, 
Ala Autónoma, ISCTE-IUL 

Resumo: 

No contexto do Candomblé de Bahia, notadamente de origem Jeje-Nagô, dois tipos de 

eficácias negativas são atribuídos aos elementos : uns sensibilizam e outros contaminam. Por 

um lado, o uso de certos elementos podem provocar reações negativas no filho-de-santo 

(alergia, intolerância alimentar); a partir destas sensibilidades, identidades ligadas às afiliações 

religiosas são descobertas ou confirmadas e proibições associadas aos diversos orixás são 

promulgadas. Por outro lado, um conjunto de entidades são responsáveis por estados de 

energia adulterados, o que manifesta-se geralmente com fadiga, depressão, formas de 

loucura, acidentes, doenças, perda de energia vital. Neste último caso há um perigo de perca 

de identidade, assim deve ser evitada a proximidade com objetos carregados das energias de 

alteridadescontagiosas. Trata-se de interdições que interessam, de fato, de forma 

complementar, à ordem da identidade e ao princípio de individuação (Bastide, 1973). 

Sensibilização e contaminação são, no Candomblé, duas modalidades corporificadas de 

qualificar a eficácia de objetos e elementos, qualificando ao mesmo tempo humanos e não-

humanos. 

 

«Da “geração” e da “simpatia”. Ontologia, parentesco e 
ritual entre os axiluanda (Angola)», Federica Toldo - 
Instituto Ciências Sociais - UL e Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense / 19 maio, 18h00, sala 224, Ala 
Autónoma, ISCTE-IUL 

Resumo: 

O campo ontológico das gentes de fala kimbundu da região de Luanda (Angola) estrutura-

se em volta de dois tipos de relação: a geração e a simpatia. A simpatia é a qualidade própria 

da relação que liga os humanos a entidades benevolentes como os Santos e os gênios da 



natureza (nomeadamente as sereias). Ligadas à geração surgem algumas doenças e alguns 

espíritos tutelares. A simpatia expressa as relações contraídas por amizade e a afeição, 

enquanto a geração expressa as relações herdadas. Estas duas vertentes relacionais que 

estruturam o campo ontológico recalcam as relações, respectivamente, de parentesco e 

aliança entre humanos e a consequente conotação afetiva. Os dados apresentados foram 

coletados durante uma etnografia realizada em Luanda entre 2013 e 2014. 

 
«A 'religião dos orisha': acertos e desacertos de uma 
globalização religiosa,» Stefania Capone - CNRS, Centre 
d’Etudes en Sciences Sociales du Religieux (CéSor, 
EHESS)  / 21 de maio, 18h00, sala 0E01, ISCTE-IUL 

  
Resumo: 
Nas ultimas décadas, o panorama religioso afro-americano tem se modificado 

consideravelmente, devido sobretudo aos processos de transnacionalização religiosa que, em 

alguns contextos, datam dos anos 1960 e 1970. A difusão das religiões afro-americanas fora 

dos grupos sociais e dos territórios nacionais de emergência, a partir da segunda metade do 

século XX, constitui sem dúvidas uma das maiores transformações do campo das religiões 

afro-americanas. Essa difusão tem sido a consequência das idas e vindas dos adeptos e dos 

fluxos migratórios para outros países das Américas ou da Europa, sendo também alimentada 

pela criação de novos espaços públicos na internet e pela patrimonialização destas práticas a 

través da ação da UNESCO e dos Estados nacionais.  

  
Hoje, a prática das religiões afro-americanas ultrapassa a área estritamente “afro-americana” 

para abranger pelo menos três continentes: as Américas, a África e a Europa. Esta difusão 

nos lembra outro espaço de circulação que está na origem da criação das religioes afro-

americanas, ou seja o espaço do comércio triangular que marcou o nascimento do “Mundo 

Atlântico”, uma noção central na historiografia e na antropologia contemporâneas da qual 

procedem outras metáforas potentes, como o “Black Atlantic”, o Atlântico negro, um espaço 

de interacção e de interconhecimento que tornou possível a formação das culturas e das 

religiões afro-americanas.  

  
O objetivo dessa reflexão não será apenas de evidenciar as novas configurações das religiões 

afro-americanas "na diáspora", mas também seus desafios e seus pontos de tensão numa 

confrontação completamente inédita entre várias tradições regionais. Nos veremos que, 

desde os anos 1980, as religiões afro-americanas aspiram a uma unificação das práticas 



religiosas que visa a evidenciar a existência de uma suposta base comum a todas as 

modalidades de origem africana da “diáspora” americana. Estas tentativas engendram novas 

formas de “crioulização” religiosa, nas quais o trabalho sincrético, que funda historicamente 

este tipo de religiões, muda de signo, privilegiando as variantes endógenas (africanas ou afro-

americanas) contra as influencias exógenas (européias ou católicas). Os emprestamos rituais, 

na religião lucumí dos Cubanos de Miami, de praticas originarias do candomblé brasileiro, 

assim que a reintrodução do culto de Ifá segundo a tradição cubana no candomblé, 

constituem casos exemplares da tensão fundadora entre unificação e fragmentação nestes 

fenômenos religiosos. 
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